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6o Ano do Ensino Fundamental

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA

 01  Letra C.
O filho estranhou o fato de as torradas servidas pela mãe ao 
pai estarem muito queimadas e quis verificar se alguém tinha 
percebido isso.

 02  Letra A.
É necessário aprender a conviver com as falhas dos 
outros, relevando as diferenças, para que se tenha um 
relacionamento saudável e duradouro.

 03  Letra C.
A norma-padrão é a variedade linguística ensinada nas 
escolas, utilizada em jornais, revistas, livros e textos 
científicos. Ela é empregada para alcançar qualquer tipo de 
falante e é considerada a variante de maior prestígio social.

 04  Letra C.
A figura empregada foi a elipse, cuja principal característica  
é a omissão de um termo facilmente identificado pelo 
contexto.

 05  Letra A.
Pelo fato de ser utilizada uma linguagem simples e rápida 
em meios virtuais, uma das principais características do 
internetês é a redução e abreviação das palavras.

 06  Letra A.
Antes dos verbos “passamos”, “encontramos” e “aprendemos”, 
o pronome “nós” foi omitido, porém ele é facilmente 
identificado pela terminação dos verbos. Essa situação 
constitui um caso de elipse.

INGLÊS

 07  Letra E.

 08  Letra B.

HISTÓRIA

 09  Letra E.
Todas as fontes históricas são importantes para apoiar a 
investigação sobre a ação do homem na Terra. Não existe uma 
hierarquia de fontes históricas. O historiador analisa todas as 
fontes possíveis e disponíveis.

 10  Letra B.
O fóssil mais antigo teria sido encontrado no continente 
africano, reforçando a ideia de que o povoamento teria 
ocorrido da África para as outras partes do mundo. Algumas 
teorias explicam a chegada à América através do estreito de 
Bering; outras explicam a chegada ao continente americano 
por meio da navegação de ilha em ilha até o Oceano Pacífico.

 11  Letra C.
As teorias cientificistas são aquelas que explicam a origem 
da vida e do universo com base na ciência.

 12  Letra D.
A teoria criacionista afirma, de acordo com o Gênesis, que 
o Universo foi uma criação divina. A teoria evolucionista 
apresentada no século XIX diverge da teoria criacionista, gerando 
um grande debate em torno do tema.

GEOGRAFIA

 13  Letra C.
Quanto maior a escala, mais informações tem um mapa. 
Dentre as opções fornecidas, o mapa 1 é o que possui maior 
potencial de detalhamento.

 14  Letra E.
A resposta E é a mais adequada, pois a elaboração de mapas 
considera todos aqueles aspectos. O cartógrafo sempre 
escolhe seu espaço de recorte; o mapa sempre expressa uma 
posição, ou seja, a de seu criador; a projeção é uma questão 
de oportunidade, de acordo com o que desejo representar; 
e apresentar símbolos é a forma do mapa se comunicar 
conosco.

 15  Letra A.
O desenho retrata a rotação, movimento que a Terra executa 
em torno do seu próprio eixo.

 16  Letra E.
Questão que aborda as diversas implicações de escala, entre 
elas, a comparação entre os tamanhos. Uma escala pequena é 
a que possui um “número grande” (ex.: 1:30.000.000)  e que 
mostra áreas enormes, mas, com pouco detalhamento. Em 
uma mapa com a escala citada, por exemplo, é impossível 
ver a rua onde você mora.
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MATEMÁTICA

 17  Letra C.

 18  Letra C.
Como são 3 opções de blusa e 3 opções de calça, temos  
3 × 3 = 9 opções de vestimenta.

 19  Letra C.

 20  Letra B.
A redução pode ser observada por meio da inclinação 
do gráfico em cada década. Como a inclinação é maior 
entre os anos de 1950 e 1960, essa é a resposta correta. 
Alternativamente, poderíamos subtrair o percentual inicial 
e final em cada período. Chegaríamos à mesma resposta, 
mas precisaríamos fazer mais contas.

 21  Letra B.
(F) Elétricos: 5; grama: 3.
(V) Voador: 9 fantasma + fogo + grama: 1 + 2 + 3 = 6.
(F) Elétrico: 5; água: 4; pedra: 4.
(F) Fogo: 2; grama: 3.
(F) 5 + 2 + 4 + 3 + 9 + 1 + 4 = 28.

 22  Letra C.
Observando o gráfico temos que a queda da participação 
ocorre entre 2003 e 2006.

CIÊNCIAS

 23  Letra E.
A Superlua ocorre quando a Lua, na fase de Lua cheia, se 
aproxima mais do nosso planeta. Assim, podemos ver a Lua 
ainda maior e mais brilhante.

 24  Letra C.
O manto apresenta rochas derretidas devido à sua 
proximidade com o núcleo da Terra.

 25  Letra C.
Os terremotos acontecem quando duas placas tectônicas 
deslizam uma sobre a outra, liberando energia. As regiões 
mais próximas desse contato recebem essa energia com 
maior intensidade.

 26  Letra D.
As rochas sedimentares são formadas pela deposição dos 
sedimentos de outras rochas, podendo soterrar um ser vivo, 
que poderá se tornar um fóssil.

ESPANHOL

 27  Letra D.
“Al” é a contração da preposição “a” com o artigo definido 
masculino “el”.

 28  Letra A.
É a única opção em que a forma de tratamento empregada 
está de acordo com a situação (tratamento informal).


